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/Orłowo/ w Starachowicach otrzymała specjalny przywilej.

DEKRET
Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą
uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając
prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika,
Pasterza Diecezji Radomskiej, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu
zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany każdego dnia przez wiernych
prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością, jeśli w jubileuszowym Roku
Świętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), ogłoszonym przez Konferencję Episkopatu
Polski, trzy parafialne świątynie pod wezwaniem tego Świętego Brata Alberta, znajdujące się
w diecezji radomskiej, w formie pielgrzymki będą nawiedzać i tam w jubileuszowych
celebracjach pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przy relikwiach Świętego przez
odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym
Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny
i Świętego Brata Alberta.
Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych
w czyśćcu cierpiące.

W tym numerze

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść domu,
tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu
i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków,
jeśli z jubileuszowymi celebracjami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje
lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.
Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła,
stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi
o to, aby Proboszczowie i kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo
i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Niniejszy dekret będzie obowiązywał jedynie przez rok jubileuszowy Świętego Brata Alberta.
Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.
Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 13 stycznia 2017 roku
Mauro kardynał Piacenza
Penitencjarz Większy
ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

BRAT ALBERT
Adam Chmielowski

Ś w i ę t y p r z y p o m i n a:
Nie pozwólcie się wchłonąć cywilizacji
technicznej z równoczesnym narażeniem
wiary, zdolności miłowania, tego wszystkiego, co decyduje o człowieczeństwie,
o pełnym wymiarze człowieka, o jego
powołaniu.
JP II 16 XI 1980

Księdzu Grzegorzowi życzymy…..

DZIAŁO SIĘ W LUTYM

W poniedziałek 13 lutego br. nasza
parafialna wspólnota w sposób szczególny
modliła się w intencji naszego Proboszcza
ks. Grzegorza. Uroczysta, koncelebrowana
Msza Św. urodzinowo — imieninowa
zgromadziła wielu parafian. Na Mszy sprawowanej w intencji Drogiego Solenizanta,
ks. Sławomir oraz przedstawiciele wspólnot naszej parafii złożyli ks. Grzegorzowi
serdeczne życzenia. Nie zabrakło także
tradycyjnego imieninowego cukierka.
Wie lu ł ask Ksi ęż e Prob osz cz u
– Szczęść Boże!

ZANIKANIE WARTOŚCI PIĘKNA, DOBRA I PRAWDY
Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga nosi w sobie jego obraz. Ten obraz to odbicie Boga stwórcy. Takim jest człowiek i tak widzi go
Bóg. Jakby tego było mało, człowiek został wyniesiony przez stwórcę do najwyższej godności - dziecka Bożego. Być dzieckiem Boga, to nie zamazywać
Bożego podobieństwa w sobie, stawać w prawdzie, wypracowywać w sobie piękne człowieczeństwo, wrażliwość na dobro i jasno rozgraniczać, że zło, grzech
różnią się w jasny sposób od dobra. Ale trzeba uważać aby pod pozorem rzekomego dobra nie wprowadzać zła np. wystawiając sztukę która jawnie sprzeciwia się od początku przyjętym kanonom dobra. Sztuka ma przede wszystkim formować człowieka, aby bardziej: był niż miał. Ostatnio na forach internetowych, w telewizji, radiu, prasie, zrobiło się głośno z powodu sztuki pod tytułem „ Klątwa”, wystawionej na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie. Jeżeli
ktoś jest wierzący bez trudu dostrzeże jawne bluźnierstwo i szyderstwo z krzyża, św. Jana Pawła II i tego co jest nam tak drogie i dla nas ważne. Trudno
uwierzyć w to, że jesteśmy narodem św. Jana Pawła II, że ta sztuka jest wystawiana w jego Ojczyźnie. Widzimy jak wielka walka rozgrywa się w naszej ojczyźnie i to na różnych obszarach życia politycznego, kulturowego, gospodarczego, historycznego. Widzimy wielki pochód tzw. „ nowej lewicy”, która wdziera
się różnymi kanałami wdziera się do ludzkich serc, powodując spłycenie, letniość, w wierze, a co za tym idzie negację Boga i jego prawa. Trzeba dziękować
za odwagę tych ludzi, którzy to widzą i mają odwagę zaprotestować i nazwać po imieniu to co się dzieje. Nie raz będziemy mieli jeszcze takie sytuacje. Biedni
są naprawdę ci ludzie którzy tego nie widzą i mówią, że to „dobra” sztuka. Szanujemy ich samych jako osoby, ale z tym co głoszą i mówią, nie zgadzamy się.
Bierzmy do ręki różaniec święty i módlmy się za naszą Ojczyznę, bo to jest Matka, a o matce nigdy nie mówimy źle i jej nie szkalujemy na forum międzynarodowym.
Ks. Sławomir Kośniewski

Odszedł na wieczną rycerską służbę do domu Pana…..
W środę, 15 lutego br. pożegnaliśmy naszego brata śp. Władysława Janusza Obarę, męża, ojca, dziadka, brata, a dla nas przede wszystkim współbrata — Rycerza Kolumba. Śp. Janusz był Rycerzem I stopnia od niespełna 2 lat, jednak pozostał w naszej pamięci jako
człowiek otwarty na bliźniego. Od początku swej obecności w Zakonie Rycerzy Kolumba, włączył się bardzo aktywie w działalność Rady
15015 im. Św. Ojca Pio. Jego doświadczenie i mądrość życiowa była dla nas, współbraci w rycerstwie bezcenną skarbnicą, wzorem właściwych postaw, przykładem do naśladowania i dokonywania trafnych wyborów. Zapamiętamy Go jako człowieka skromnego i pełnego ciepła,
człowieka niezwykle pracowitego i pełnego entuzjazmu, zakochanego w poezji. Śp. Janusz kilkukrotnie publikował swoją twórczość na łamach
biuletynów i strony internetowej Rycerzy Kolumba w Polsce. Bracia i Siostry pozwólcie, że przypomnimy zwrotkę Jego wiersza: ,, Już nie
w katakumbach...”, który napisał w sierpniu 2015 roku, krótko po wstąpieniu do naszego Zakonu:
Dziś z łaski Pana, za niebios sprawą
Z nowym wyzwaniem się zmierzą
Z ceremonialną, sekretną oprawą
Zostałem ,,Kolumba Rycerzem”
Przodkowie Rycerzy, przez ponad wiekiem
Zaklinali: bądź w pełni człowiekiem
Jego odejście do wieczności stanowi dużą stratę dla Braci Rady 15015 i całego Zakonu.
Wierzymy, że Jezus Chrystus przyjmie do Swojego Królestwa naszego Brata i Przyjaciela.
Bracie Januszu - odpoczywaj w pokoju wiecznym.
Vivat Jezus!

Rycerze Kolumba

PRYMAS NIEZŁOMNY cz. 18
Sobór Watykański II (1962-65) zwołany przez Jana XXIII pod hasłem odnowy Kościoła miał zreformować XIXwieczną formę obecności Kościoła w świecie. Okropności dwóch wojen zmieniły katolików, do których należało dotrzeć
z Ewangelią. ,,Żelazna kurtyna” przedzieliła katolików, którzy za każdą ze stron borykali się z innymi problemami. Kard.
Wyszyński występował jako nieoficjalny reprezentant wschodu. Prymas dokonywał tajnych święceń dla katolików z ZSRR: rok
61, Laski- święcenia kapłańskie prof. Henryka Mossingera ze Lwowa, rok 67, Gniezno konsekracja biskupa Lwowa, Jana Cieńskiego. Dostarczał raporty do Watykanu o sytuacji Kościoła na wschodzie. Większość ojców soborowych nie miała świadomości, czym jest komunizm i życie katolików w ateistycznym ustroju. UB chciało zdyskredytować Prymasa w oczach hierarchów
z krajów demokratycznych. Akcja o kryptonimie Oskar I atakowała kult maryjny w naszym kraju nazywając go niezdrowym
i przesadnym oraz wprowadziła duże zamieszanie w Rzymie. Podczas prac soboru, kard. Wyszyński naraził się władzom, kiedy
odnosił się do problematyki życia społecznego i ekonomicznego zarzucając kapitalizmowi i komunizmowi, że mają to samo
źródło czyli filozofię indywidualistyczną, ,, wyznają prymat materii nad osobą, obu brakuje pojęcia osoby ludzkiej”, przedstawił sprawę prawa i wolności w systemie komunistycznym i zaznaczył, że ich znaczenie jest odmienne w bloku socjalistycznym
i znaczy co innego niż w krajach demokracji zachodnich. Te dwa zagadnienia poruszane przez Prymasa spowodowały, że w KC
PZPR rozważano jego aresztowanie w grudniu 1965 r., ale w tajnym głosowaniu wniosek upadł. „Za” był Ochab, „przeciw”
Gomułka i Cyrankiewicz.
Przez kolejne lata wielokrotnie podejmowano działania dezinformacyjne i dezintegracyjne, a dokumenty zgromadzone w IPN
potwierdzają te metody. Pod koniec '63 r. prowadzono sprawę operacyjną o kryptonimie ,,Prorok” (teczkę zakładał mjr Zenon
Chmielewski, ojciec Waldemara - jednego z zabójców ks. Jerzego Popiełuszki). Zamierzano rozpracować środowisko kościelne
i rodzinne Prymasa. TW ,, Ludny” i ,, Jasiński” pochodzili z najbliższego grona kard. Wyszyńskiego. Niektórzy agenci wycofywali się ze współpracy pomimo szykan ze strony SB. Zakładano podsłuchy, obserwowano miejsca w których mieszkał, podsłuchiwano rozmowy telefoniczne, czytano korespondencję, nagrywano kazania, zbierano kompromitujące materiały na rodzinę.
Pisano anonimy do Watykanu i rozsyłano fałszywe wiadomości na Zachód chcąc skompromitować Prymasa i udowodnić,
że działa na szkodę Kościoła. Po '76 r. ekipa Gierka doszła do wniosku, że większym zagrożeniem dla ustroju jest kard.
Wojtyła, dlatego śledzenie Prymasa złagodzono. Przez wszystkie lata inwigilacji nauczył się z tym żyć i czasami wykorzystywał
ich metody.
Na pewno nie bał się komunistów i zawsze solidaryzował z uciśnionymi. Modląc
się 18 III 1968r w Kościele Akademickim św. Anny ,, za młodzież, cierpiącą
w szpitalach i więzieniach” jednoznacznie opowiedział się po ich stronie: ,,Pałka
gumowa nigdy nie jest argumentem dla wolnego społeczeństwa, budzi najgorsze
skojarzenia i mobilizuje opinię przeciwko ustalonemu porządkowi. Władza państwowa nie może zastąpić rozsądku i sprawiedliwości społecznej pałką
gumową”. Wydarzenia marca'68 wstrząsnęły Prymasem. Był to bunt pierwszego
pokolenia Polaków urodzonych i wychowanych w PRL sprzeciwiającego się
ograniczeniu wolności. Episkopat w liście do Cyrankiewicza apelował o uwolnienie
z aresztów i więzień, ukrócenie drastycznych metod śledztwa oraz obiektywne
informacje w mediach.
Ze studentami KUL 1968 r.
DWK

Kolorowy

chrześcijanin

Kilka lat temu, kiedy nie było jeszcze wszechogarniającego Internetu, uczestniczyłem w niecodziennym spotkaniu. Po Mszy św. do
zebranych w kościele wyszedł facet w kolorowym stroju. Nie było miejsca, gdzie panowałby jednolity kolor na jego ubraniu. Różnobarwne
koraliki wszyte w czerwono — rdzawo — żółtą krótką, kurtkę, wystające rękawy kolorowej koszuli, na głowie rodzaj toczka komponującego się z resztą stroju, jakieś naszyjniki z blaszek, kuleczek i nie wiadomo czego jeszcze. W ręku trzymał … dzidę. Większość zebranych
patrzyła to na siebie, to na dziwnego gościa z rozbawieniem, a jednocześnie z zaciekawieniem. – „Jestem Ojciec Marcin - misjonarz”. I znów
przez kościół przebiegło wiele zdumionych spojrzeń. – To jest tradycyjny strój jednego z plemion gdzie pracuję. W jednej chwili wszystko
stało się jasne.
Ojciec Marcin przez następne minuty snuł swoją opowieść o pracy w Afryce, o innych obyczajach, o problemach tamtejszych społeczeństw,
ale i o radości jaką daje mu nauczanie o Jezusie. Mówił także o – wówczas szokujących – praktykach np. tańcu podczas Mszy św. , czy …
pogrzebie. Misjonarz z wielkim naciskiem wyjaśniał, że nauczanie o Jezusie musi być dostosowane do kultury i świadomości afrykańskich
plemion. Aby zrozumieli te nauki, o. Marcin wielokrotnie opierał się o ich zwyczaje i tradycje. Jako przykład podawał, że gdyby odprawił
„tradycyjną” Mszę św. w sposób w jaki odprawia się np. w Polsce, tamtejsi tubylcy odczuliby to jako coś obcego, coś czego nie zaakceptowaliby.
Czy jednak Afryka różni się czymś w tym zakresie od Europy, czy bardziej konkretnie od Polski? Patrząc przecież na „naszą” Mszę św.
„czarnymi murzyńskimi oczami”, jest ona jakaś taka statyczna, poważna, inna, najczęściej brak jest w niej ukazywania szczęścia jaką winna
dawać wiara. A gdzie ta radość ze spotkania z Jezusem?
Ludowe przysłowie mówi, że „co kraj to obyczaj”. Nie ma jakiegoś szablonu wiary. Wydaje się, że po to Pan Bóg stworzył nas różnych, abyśmy mogli w oparciu o przykazania, na swój sposób w Niego wierzyć. I nie ma znaczenia czy na Wielkanoc przyjdziemy w jeansach, czy
w garniturze jeśli w sercu będziemy mieli przekonanie, że Chrystus Zmartwychwstał.
P.P.

Cofnijmy wskazówki
zegara....
Z kroniki parafialnej

Od piątku, 10 marca do niedzieli, 12 marca 1989 roku przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Słowo Boże głosił ks. dr Wacław Depo, profesor i ojciec duchowy naszego
seminarium duchownego. Sobota była dniem spowiedzi, a wieczorem o 18.30 odbyła
się nauka dla młodzieży. W niedzielę swoje nauki stanowe mieli mężczyźni o godz.
9.00, dzieci o godz. 10.45 i kobiety o godz. 12.00. Za głoszone słowo parafianie
podziękowali księdzu rekolekcjoniście po nabożeństwie Gorzkich Żali po godz. 13.00.

Zwiastun
Adres: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w
Starachowicach
Str.internetowa: www.parafialazy.cba.pl
E-mail: lazy@poczta.onet.pl
Nr konta: 35 2030 0045 1110 0000 0164 0230
NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/pages/Parafia-pw-MatkiBoskiej-Częstochowskiej-w-Starachowicach/579311342087755

PARAFIALNY PRZEGLĄD PALM
Redakcja Zwiastuna zaprasza wszystkich parafian do
własnoręcznego wykonania palm. W ubiegłorocznym
przeglądzie na nasz apel odpowiedziały dzieci, ale wiek
nie jest przeszkodą w stworzeniu palmy... może kolorowej, a może tradycyjnej, może z bibuły, a może
z bazi, bukszpanu, czy iglaków... Liczymy na inwencję
twórczą wszystkich pokoleń. Czy wykona, ktoś wyższą
palmę niż Zuzia i Laura z rodzicami? Przekonamy się w
Niedzielę Palmową, a podarowane przez Was palmy
będą tradycyjnie ozdobą naszego kościoła.
Redakcja Zwiastuna
Ubiegłoroczna palma Zuzi i Laury Wolszczak

Cudze chwalicie, swego nie znacie….

Duszniki Zdrój
Duszniki Zdrój położone u podnóża Gór Bystrzyckich to uzdrowisko utworzone już w 1769 r. Uzdrowisko połączone jest z miastem główną osią Parku Zdrojowego, Aleją Chopina. W parku znajduje się dworek,
w którym kompozytor mieszkał w 1826 r., a czas między zabiegami umilał
koncertami. W sierpniu odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Park z pięknym drzewostanem położony w dolinie Bystrzycy Dusznickiej, zapewnia doskonałe warunki do rekreacji. Główną atrakcją jest ,,
kolorowa fontanna”, której pokazy można podziwiać po zapadnięciu zmroku. Źródła mineralne "Jan Kazimierz", "Pieniawa Chopina" i "Agata" pomagają w leczeniu schorzeń układów pokarmowego, oddechowego, krążenia,
krwiotwórczego i chorób kobiecych. Miasto z „krzywym" rynkiem otoczonym starymi kamieniczkami i ratuszem z XVI w. gościło króla Jana Kazimierza. W części centralnej znajduje się barokowa figura Matki Bożej z Dzieciątkiem wystawiona w 1725 r. jako wotum za uratowanie od zarazy.
W kościele św. Piotra i Pawła z bogatym wyposażeniem barokowym znajduje się oryginalna ambona w kształcie wieloryba z rozwartą paszczą oraz
renesansowa chrzcielnica z 1560 r. Muzeum Papiernictwa mieszczące się
w starym młynie papierniczym z 1605 r. to jedyny zachowany i do dziś działający obiekt tego typu w Polsce. We wnętrzu odbywają się warsztaty
wytwarzania papieru czerpanego ręcznie, a w sklepiku z bogatym asortymentem można zakupić produkowane arkusze. Ja nabyłem ten ze znakiem
wodnym przedstawiającym herb Dusznik - św. Piotra. Najbardziej oryginalny
papier sprowadzany jest z Afryki, a pozyskiwany z odchodów słoni, które
nie trawią celulozy i wydalają ją w 100%. Spędzając urlop w Kotlinie Kłodzkiej warto odwiedzić to żywe muzeum.
F.K.

Park zdrojowy

Muzeum papiernictwa

H U M O R
W wypracowaniu o czasie Adwentu dziesięcioletni uczeń
napisał:
- W tym okresie nasz proboszcz zawsze wychodzi do ołtarza
fioletowy.
*
Kat do skazanego:
- Jakie jest pańskie ostatnie życzenie?
- Chciałbym się napić szampana, ale pod jednym warunkiem,
wybiorę sobie rocznik.
- Zgoda. Jaki to ma by rocznik?
- 2050.

MYŚLI RYMOWANE
Bywa, że większym powodem naszego zaniepokojenia
są wyrzuty na twarzy, niż wyrzuty sumienia.

B.A.J.
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